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VIESULĪ 
…tad arī es – 

par jūsu nelaimēm smiešos, jūs izzobošu, kad jums būs bail, 
27 kad kā vētra jums uznāks bailes un nelaime kā viesulis uzbruks, 

kad pār jums nāks posts un mokas. Sakāmvārdi 1:26-27 

Kad viss saiet ķīselī, 
Tu jūties it kā viesulī. 
Neskatīji kur kāju liki, 

Uzkāpi uz grābekļa un… 
Zvaigznes riņķo kā burvja triki! 

Gudrība ir pacietīga, 
Tā skatās tavās sirdsdomās, 
Tā gaida uz tavām izvēlēm - 

Vai tēlosi prātīgo? 
Vai ākstīsies citās lomās? 

Gudrība ir iecietīga,- 
Pieļauj kļūdu, divas, trīs. 

Bet ja atkal ieej neprāta viesulī, 
Tad neko citu tai neatliek, 

Kā uz asarām un vaimanām dzīt! 
Ne jau Viņa to tīši dara, 

Bet ja neprāts saka: “Mēģini vēlreiz!” un 
“Šoreiz gan tev izdosies!” 
Tu atkal atradies tajā barā,  

Kas pret saprātu un labestību dodas karā. 
Sējot naidu, sējot melus – 

Piesaucot pat sārtos vellus. 
Ko citu lai sagaida, kā vien viesuli 

Un gardu nelaimes ķīseli? 
 

DBK 



JŪLIJA-AUGUSTA KALENDĀRS 
Svētdien, 3. jūlijā, *** Dievkalpojums nenotiks – Kanādas dienas garā nedēļas nogale 

Svētdien, 10. jūlijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums Sidrabenē 
Svētdien, 17. jūlijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums 
Svētdien, 24. jūlijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Dievgaldu 
Svētdien, 31. jūlijā  *** Dievkalpojums nenotiks – Civic Holiday 
garā nedēļas nogale  
Svētdien, 7. augustā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums 
Svētdien, 14. augustā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums 

Svētdien, 21. augustā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Dievgaldu 
Svētdien, 28. augustā, plkst. 11:00 – Kapu svētki Woodland kapos 

 

 

IVARS LEJA 

Dieva mierā aizgājis otrdien, 7. jūnijā 

Izsakām līdzjūtību dzīvesbiedrei Edītei un visai ģimenei! 
“Jūsu sirdis lai neiztrūkstas! Ticiet Dievam un ticiet man! Mana Tēva namā ir 

daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu 
sataisīt?” Jāņa ev. 14:1-2 

 

Ziedojumi Kristus Draudzei no 18. maija – 6. jūnijam 
Draudzes Vajadzībām 

$40 - Ērika Lakats; $50 - Imants & Maureen Ķivlis 
$200 - Pēteris Rudzītis  

Lai pateicība Dievam par viņa neizteicamo dāvanu! 2 Kor 9:15 
 

VIENĀ TEIKUMĀ 
• Divi lietoto mantu tirdziņi Dāmu komitejai ienesuši $1230! 

• Turpinām lūgt par Ukrainu un viņas bērniem.  
• Draudzes padomes paspārnē savu darbu sākusi nākotnes komiteja, 

kuru vada Dina Etmanskie. Par tās darbību tiks attiecīgi ziņots. 

 
Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes Hamiltonā padome  

Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai rakstot uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. 
Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. 

Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mob. tālr. 289 442 6846; 
e-pasts daviskaneps@gmail.com. 

Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. 905 563 3272, mob. 905 339 7225; 
Konta pārzines Rudītes Jēkabsones tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824. 


